
 

ATA Nº 011/2019 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2019 (dois mil e dezenove), às 18h30min 

(dezoito horas e trinta minutos), na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do 

Sul - RS, com a presença de 9 (nove) Vereadores, reuniu-se ordinariamente o Poder 

Legislativo. O presidente JOSÉ CARLOS ECKERT iniciou a sessão saudando a todos e 

invocando o nome de Deus. Foi apreciada a Ata Nº 010/2019 da última Sessão Ordinária do 

ano de 2019. Os vereadores receberam a Ata com antecedência, com consequente leitura e 

análise, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Foram lidas as correspondências 

recebidas no período de 20 de junho a 10 de julho de 2019, merecendo destaque: Ofício da 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, informando que deu-se conhecimento da 

moção desta Casa na Sessão Plenária do dia 02 de julho. Oficio da Secretaria de Educação, 

Cultura e Esportes solicitando o espaço da Câmara de Vereadores para a realização de uma 

reunião com os organizadores e interessados do Campeonato Municipal de Bocha, a 

realizar-se no dia 11 de julho às 19h30. Ofício do PDT de Cruzeiro do Sul, informando a nova 

composição da Executiva Municipal do partido (PDT) de Cruzeiro do Sul em 28 de maio de 

2019. Ofício do Município de Cruzeiro do Sul solicitando as dependências da Câmara de 

Vereadores para realização de Assembleia Geral do Condomínio Avícola Cruzeiro do Sul, no 

dia 15 de julho, as 14 horas. Ofício do Município de Cruzeiro do Sul, comunicando as férias 

do Prefeito Municipal Lairton Hauschild entre os dias 15 e 30 de julho de 2019. Durante o 

período de afastamento, responderá como Prefeito Municipal em Exercício, o Vice-Prefeito 

João Henrique Dullius. Solicitação de revogação de licença do Vereador João Celso Führ, a 

qual havia sido aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária do dia 19 de junho de 2019, 

justificando que será necessário em outro momento do corrente ano.  

 

 

 



ORDEM DO DIA: 

Projeto de Lei nº 158-03/2019 que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR 

TERMO DE ASSOCIAÇÃO COM À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE 

TURISMO DA REGIÃO DOS VALES - AMTURVALES.                                                       

Em discussão: João Celso Führ: “Presidente, é sempre importante, como o Presidente da 

AMTURVALES veio aqui, o Leandro, e tirou umas dúvidas. Só que ficou uma preocupação, 

uma preocupação que hoje não temos um Secretário de Turismo e que esse projeto não fique 

só no papel. Acho que tem de ter uma comissão para tomar a frente, pelo que ele explicou 

aqui é muito bom o projeto, Cruzeiro do Sul precisa disso, precisa mostrar seu potencial, mas 

tem que ter alguém que tome a frente, a gente ainda não tem um secretário de turismo, então 

precisamos ter alguém que toque esse projeto adiante. Não adianta nos associarmos e ficar no 

papel, temos que ter alguém que puxe a frente e faça acontecer, Cruzeiro do Sul tem riquezas, 

tem potencial. O projeto da minha parte já foi aprovado, mas tem que ter um seguimento. ”  

Jair Guerino Klein: “Presidente, como o colega comentou, a respeito de ficar no papel, não só 

ficar no papel, os gastos que foi, foram, lógico que por mim está aprovado também, mas o 

meu único medo é que esse projeto vai ser aprovado, vai ser pago 7, 8, 10 meses e depois vai 

ficar atirado, e esse dinheiro foi, daí não adianta querer sair, tem que trabalhar bem em cima 

disso, não deixar parado. ” Anastacia Maria Schuster Zart: “Eu também penso, como o 

Presidente Leandro colocou antes para nós, ele esteve presente na CCJ e também para os 

demais Vereadores, ele colocou bem claro para nós de fazer esse roteiro e não seria só os 

Municípios maiores, ele quer que cruzeiro participe dessa rota, que Cruzeiro tem muitas 

belezas que não estão sendo exploradas, então ele disse da importância de Cruzeiro fazer parte 

dessa rota que é do Vale do Taquari. Eu também penso assim, e como ele colocou, precisamos 

de pessoas que abraçam isso, dar um voto de confiança, as vezes tem um colono lá que tem 

uma roça, que acho que deve ser feito com aipim que é nosso símbolo, da nossa feira, apoiar 

esse produtor a fazer uma lavoura e mostrar como funciona, como ele disse, tem pessoas que 

não sabem como planta um pé de alface, como ele é plantado, como cultiva uma cenoura, é 

isso que as pessoas da cidade querem, e nós do interior podemos oferecer isso. Isso que ele 

veio nos esclarecer, e o Município já esteve na AMTURVALES, e vimos que não 

desenvolveu, né, Jair, agora estamos investindo mais um valor, mas temos que investir para 

colher lá na frente, só que temos colaborar né. Hoje são 28 Municípios associados dos 38, e 



eu vejo a preocupação dele em Cruzeiro fazer parte, nós temos vários pontos, só temos que 

acreditar. ” Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.                                                                                                                                    

Projeto de Lei nº 160-03/2019 que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR 

ALUGUEL SOCIAL PARA GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE RISCO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão: João Celso Führ: “Presidente, acho que se trata 

de uma vida, uma criança que está realmente necessitando, a gente tem que olhar esse alado 

humano, e como ela tem a chance do transplante e cabe a nós acatar isso e aprovar esse 

projeto tranquilamente, se encontrando essa família no estado que se encontra, acho que a 

gente tem que ajudar. Da minha parte, o projeto já está aprovado. ” José Carlos Eckert: “Eu 

acho também, o mais difícil é conseguir o transplante, é como tu fazer uma cirurgia de joelho, 

se não cuidar da cirurgia, as vezes tem sucesso mas tem que ser um cuidado pós cirúrgico, 

acho que é justo, estamos tratando de uma vida, saúde, temos que aprovar, e se mais gente 

vier precisar, sempre vou ser a favor da saúde. ” Em votação, o Projeto foi APROVADO 

POR UNANIMIDADE.  

Requerimento nº 007/2019 do Vereador Adriano Antônio Schneider, solicitando a Mesa 

Diretora que envie ofício a EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias, solicitando a isenção total 

dos veículos emplacados em Cruzeiro do Sul na praça de pedágio do Município localizada na 

RSC-453. No espaço para comentários do autor: “Faz alguns dias que fiz um Requerimento 

sobre o estado da rodovia, foi feito também uma Moção, temos muitos funcionários no 

Município que precisam de descolar e precisam pagar pedágio, como Sítio, Boa Esperança 

Alta, que vão até a Faros que é uma empresa grande no Município, precisam pagar. E outra, o 

Município não pediu para ter pedágio, então os munícipes não deveriam pagar, então fiz esse 

Requerimento pensando no munícipe, não precisar estar pagando pedágio toda hora para ir 

trabalhar, e também quem trabalha em Venâncio Aires e outros lugares e precisam passar pelo 

pedágio, as vezes fazem ate uma volta maior com gastos excessivos sendo que não 

precisariam, Gostaria que fosse aprovado esse Requerimento e fosse enviado a eles para que 

possamos ter a isenção dos nossos munícipes. ” Em votação, o Requerimento foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. 

 



USO DA TRIBUNA: 

Jair Guerino Klein: “Saúdo o Presidente, saudando o Presidente saúdo os demais da Mesa, 

colegas Vereadores, Vereadoras, pessoal aqui presente, pessoal da Casa, saudando a todos. Eu 

quero tocar de novo nesse projeto 158, peço e deixo bem esclarecido para que esse projeto 

nao fique só no papel, não adianta nós gastarmos dinheiro e não sair nada. Eu tenho aqui uma 

indignação, nós tivemos uma reunião 2 anos atrás na escola do 22 para não fechar as portas, 

mas no fim, o que aconteceu é que foi fechada. Nesse caso, foi transferido para a escola São 

Felipe, os alunos. Essa semana fui procurado por pai de alunos que estão apavorados, as 

crianças estão lá, não estão aprendendo, está complicado, e que queriam poupar, baixar 

custos, gastos com professores, juntando duas salas, duas turmas. Gente, acho que não é por 

aí, isso que me preocupa, voltando ao projeto 158, pagar R$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos 

reais) por mês e não sei se vai ter retorno, e não ter para pagar uma professora, não sei, não é 

por esse lado que eu vejo que vai andar a coisa, acho que hoje nós estamos aqui, eu não tenho 

o estudo completo, mas nós estamos aí pela educação dos professores, primeiro educação, eu 

vejo assim, vejo que está muito errado, vejo que foi falado que não iria ser colocado duas 

turmas junto na São Felipe e foi rompida a palavra, queria que a Administração olhasse bem, 

com carinho, e ver o que pode ser feito ali. Futebol, eu não pude deixar de parabenizar, 

titulares do canarinho, jogo dramático, meus parabéns, aspirantes do canarinho, meus 

parabéns, veterano do Cruzeiro, meus parabéns, a todos que participaram do campeonato, em 

especial o campeão. Na bocha, como eu falo sempre, estou que nem o “Tio”, parabéns ao 

campeão Primavera e São Rafael vice, mas como sempre digo, à todos. Também quero falar 

sobre a máquina que veio, não se reelegeu, mas é o José Otávio Germano, tenho que 

agradecer, talvez não vai chegar nas orelhas dele, agradeço porque é do nosso partido 

PROGRESSISTAS, pela emenda que trouxe uma máquina retroescavadeira que estava 

complicado para vir, mas veio. E quero deixar um convite à tosos Vereadores aqui, domingo 

tem a festa do Colono, em São Rafael. Obrigado. ”  

Celso Batista dos Santos: “Quero cumprimentar o senhor Presidente, Vereadores, 

Vereadoras, prestadores de serviço da Câmara e aos presentes. Quero aqui agradecer a 

Administração, junto a Secretaria de Obras e Estradas por ter feito roçadas e patrolamento na 

Linha Lotes que estava precisando ser feito, em torno da Lagoa, na Maravalha, e desde já a 



limpeza que foi feito na rua ao lado da Itaipava Ramos, um serviço bem feito mesmo. E tenho 

certeza, com o término agora da terraplanagem da Dália/Cosuel, o efetivo vai ser bem maior 

nas estradas, acho que o pessoal pode ficar ciente disso. Quero destacar o trabalho da Brigada 

Militar, que nas últimas semanas no Município vem fazendo blitz, paradas, acho isso muito 

importante para a segurança de nosso Município, queria parabenizar essa parte. Quero 

parabenizar os campeões da bocha, não usei a tribuna nas últimas vezes, o Bar do Vando foi 

campeão na primeira edição do campeonato noturno, o Bar do Milla campeão na terceira 

idade e o Primavera campeão no Veterano, acho que amanhã tem reunião para nova diretoria 

e para o próximo campeonato, que é o força livre. Para finalizar, os campeões de futebol, por 

trás de tudo isso tem diretorias, pessoas que se esforçam, eu sei que o trabalho é complicado, 

Cruzeiro campeão no veterano, Canarinho campeão nos aspirantes e força livre e a todas 

equipes que se esforçaram durante o campeonato. Por hoje seria isso, Presidente. ” 

Gustavo Henrique Richter: “Saúdo o Presidente da Mesa, os demais colegas de bancada, a 

nossa Assessora Jurídica, os demais funcionários da Casa e à todos os presentes. Quero deixar 

um pedido a Mesa Diretora a respeito do resto de asfalto que o Secretário de Estradas 

comentou que iria colocar na rua João Schardong e ainda não foi colocado, e o pessoal está 

reclamando porque está incomodando bastante, então que seja colocado o quanto antes, em 

relação a poeira, buracos. Em relação a um pedido que eu fiz há bastante tempo referente ao 

bueiro em frente a Igreja Nossa Senhora de Fátima que está entupido a bastante tempo e 

quando chove é um caos, o pessoal que está na parada sempre se molha, o pessoal não 

respeita e passa acima da velocidade e acaba molhando o pessoal que está na parada de 

ônibus. Quero colocar que participei da ação social que houve da Happy Day, que foi 

coordenada pela Igreja Evangélica Quadrangular, pelo pastor Sidnei, também esteve presente 

o Secretário de Saúde junto da sua equipe, e ressaltar a importância desses eventos, só que o 

pessoal poderia comparecer um pouco mais, como o Presidente “Foguinho” comentou esses 

dias que teve uma reunião na Glucostark e não teve muitas pessoas, o pessoal acaba deixando 

de lado esses eventos que são voltados ao público geral. Assim como o Jair falou, o Deputado 

José Otávio Germano não foi reeleito mas cumpriu com sua palavra e mandou a 

retroescavadeira, e o que a gente espera é que agora ela possa ser usada nos desdobramentos 

das obras e que comece a funcionar um pouquinho mais. Em relação a bocha quero 

parabenizar todos os participantes, sempre todos participantes, sempre é uma equipe que 



vence mas temos que ressaltar todos. No veterano o Bar do Milla é na terceira idade o 

Primavera e no futebol também, nós participamos também, com o Independente, o “Monga” 

também, enfim, todas as equipes, e teve como vencedor o Cruzeiro no veterano e o Canarinho 

no aspirante e principal, e também deixar convite, que a princípio seria amanhã, mas então em 

nova data. Da minha parte seria isso, Presidente. Boa noite a todos. ” 

José Carlos Eckert: “Boa noite a todos, saúdo Vice-Presidente da Mesa, Vereadores, 

Vereadoras, pessoas que nos assistem. Quero agradecer a um pedido que fiz, não na Tribuna, 

mas diretamente ao Prefeito e Vice-Prefeito, a respeito do conserto do PV’s da rua Brasilino 

Coutinho e é por aí, onde está ruim tem que melhorar, quero agradecer. No futebol, um jogo 

emocionante, não estive lá, estava com problema de saúde, mas pelos comentários, um jogo 

atípico até, parabéns a todos, Gustavo que sempre está à frente do Independente, o “Monga” 

no 25 e todas equipes que participaram, e também parabenizar o Cruzeiro campeão dos 

veteranos e o Canarinho dos aspirantes e principal. E a bocha, no veterano o Primavera, que 

se sintam todos cumprimentados e a todos que participaram do campeonato de bocha.” 

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente José Carlos Eckert convidou a todos para a Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia 24 julho de 2019, quarta – feira, no horário das 18h30min 

(dezoito horas e trinta minutos), na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul. 

     

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES  

DE CRUZEIRO DO SUL, 15 DE JULHO DE 2019. 

 

 

ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER    JOSÉ CARLOS ECKERT 

            Primeiro-Secretário           Presidente da Câmara de Vereadores 

  


